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Bjørn Evensen 
Ny Veteran i Loge nr 51 Folden 

Den 19.11.2009 ble Bjørn Even-

sen tildeltVeteranjuvel for 25 års 

medlemskap Det var Storrepresen-

tant KnutBakke som foresto den 

høytidlige tildelingen. Som vanlig 

ved juveltildelinger i Mosselogene 

sang Odd Fellow koret til ære for 

den nye veteranen. 

På ettermøtet fikk veteranen over-

rakt blomster og hilsninger med 

takk for hans sosiale engasjement 

gjennom mange år. 

 

 

Jan Ole Gretland 
På losjemøte den 03.12.2009 ble  

Jan Ole Gretland opptatt som 

medlem i  ordenen . Spillet i Inn-

vielsen ble av deltagerne utført 

meget stilfullt og korrekt 

Vi gratulerer og ønsker velkom-

men vår nye bror til losje  

51 Folden . 



Bror OM har ordet 

rette rammen rundt denne høytidelighe-

ten. 

Kjære brødre i loge 51 Folden. 

 

Vi har nå lagt bak oss en meget givende 

og lærerik høsttermin, hvor vi både har 

hatt 25 og 50 års veterantildelinger, samt 

en innvielse. Vil også nevne at jeg var 

meget glad for valget av de som fikk våre 

donasjoner til jul. Samspillbandet i 

Moss er et tilbud til psykisk utviklings-

hemmede som blir drevet av iherdige 

ildsjeler uten noen form for offentlig støt-

te og som fanger opp medlemmer fra 

hele regionen, og gir dem en meget ver-

difull og givende fritidsaktivitet. 

Villy Danielsen kjenner vi alle som vår 

tids barmhjertige samaritan, som ofrer all 

sin tid på å hjelpe mennesker i nød. Vil 

også rette en stor takk til vår kjære bror 

Thor Bjerketvedt som hvert år har en fin 

regi på vårt julemøte. Denne gang var 

hans barnebarn Sanna Bjerketvedt og 

våre brødre Erik Lauritsen og Eigil 

Lyngholm som bidro til å sette oss i rette 

førjulsstemning med sine budskap. 

En stor takk også til organist Tom Han-

sen fra loge 38 Varna og våre em-

bedsmenn som medvirket til å skape den 

 

Noe som også har vært meget positivt er 

at storlogen nå har bestemt at 

”Ordensmedlemmenes begravelses-

fond” oppjusterer tilskuddet til begra-

velser til kr.15.000. 

Vil også benytte anledningen til å takke 

brødrene for en meget stabil og fin opp-

slutning til våre møter, noe som jeg føler 

betyr veldig mye for samholdet og ut-

viklingen i vår loge. Ønsker også å takke 

bror Arne Flesjø og OF- koret som alltid 

velvillig stiller opp ved de rette anled-

ninger. 

Det nye året vi nå er inne i vil også by 

på mange fine opplevelser i logen med 

både 25 og 40 års veteranjuveler, innvi-

elser av nye brødre og besøk fra vår 

vennskapsloge Pontus Wikner. Vil også 

nevne at Deputert Stor Sire Morten 

Buan vil besøke oss den 18.mars, og ha 

et foredrag på ettermøtet. 

Dette er noe jeg ser frem til. Jeg regner 

nå med at valgte og utnevnte komitèer 

har konstituert seg og ivaretar sine opp-

gaver til det beste for logen, da disse er 

viktige for å ivareta logens interesser 

utenfor embedsoppgavene. 

OM og UM fra alle Odd Fellow loger i 

Moss er blitt enige om å gjøre tiltak for 

at vi skal bli bedre kjent med hverandre 

og styrke fellesskapet ved å arrangere 

felles ”Etisk aften i ord og toner” i 

Jeløy kirke 17.mars og felles 

”Sommertreff” 28.mai i Samfunnssalen 

i Moss. Innholdet i disse arrangemente-

ne vil bli informert om senere, men kan 

si at vi bestreber oss på at alle skal få en 

god opplevelse i beste Odd Fellow ånd. 

Da ser jeg frem til å starte vårterminen 

og benytter anledningen til å ønske hver 

av dere  

ET GODT NYTT ÅR. 

Med broderlig hilsen i                     

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Kjell Martinsen 



Sommermøte i Leiren. 
Leir nr. 7 Østfold var invitert av 

Leir nr. 23 Smaalenene til som-

mermøte 19. mai 2009 på Høytorp 

Fort på Mysen. 

Besøket startet med en omvisning 

på Høytorp Fort og fjellanlegget. 

Fortet var en del av Glommalinjen 

og ble påbegynt  i 1912 og ferdig-

stilt  i 1918. 

Høytorp Fort var hovedfortet i 

Fossumstrøkets befestninger og 

var Norgs største innenlandsfest-

ning bygd mot Sverige. 

Fjellanlegget besto av 1100 m. 

ganger og rom. 

Et imponerende byggverk. Det er 

nesten uforståelig at et fattig Nor-

ge hadde råd til et slikt forsvars-

verk! 

Fortet deltok i kamper mot tysker-

ne i 1940. 

Guiden var meget kunnskapsrik og 

entusiastisk, og ga oss et interes-

sant innblikk i Østfolds forsvars-

historie. 

Etter omvisningen ble det servert 

spekemat i Fortets restaurant. 

Etter hyggelig samvær, taler og 

blomsteroverrekkelser, fikk Leir 

nr. 23 Smaalenene overrakt Leir 

nr. 7 Østfolds nye bordflagg. 

Et interessant og hyggelig som-

mermøte med god deltagelse, ikke 

minst av Patriarker fra Loge nr. 51 

Folden. 

(Hans Krugerud) 
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Jan Christian Hjorth 

Julemøte 17.12.09 
Logens julemøte ble gjennomført etter et program som nå har blitt en 

fin tradisjon i vår loge. Etter at den rituelle delen av møtet var endt og 

logen lukket, ble regalier tatt av og kveldens gjest –Sanna Bjerketvedt-

ble ført inn av bror UM. 

Etter å ha blitt ønsket hjertelig velkommen, fremførte Sanna to sanger 

knyttet til julens budskap. Mellom sangene tente hun adventslysene og 

fremførte de tilhørende vers.Hennes medvirkning ble behørig applau-

dert – en verdig arvtaker etter søster Sofie. 

Med Stjernehimmelen tent fremførte så bror Erik Lauritsen Juleevang-

eliet, og bror Eigil Lyngholm leste diktet Bønn for Julen av Bjarne 

Runhovde.Som avslutning på møtet inne i logesalen ble Deilig er jor-

den sunget unisont. 

På ettermøtet ble det – også tradisjonen tro – servert julemat m/

tilbehør, denne gangen tilberedt av vår ”nye restauratør” - bror Knut-

Ragnar Gulbransen. En både estetisk glede og smakfull avslutning på 

et julemøte som ble en fin og verdig avslutning på høstterminen og inn-

gang til den kommende høytid.(SH) 

 

Logens møteplan vårterminen 2010 

 

 

 21.01.2010 0 Arbm.   

04.02.2010 ≡ +   Rapport nemder, Galla 

18.02.2010 0 25Ve.Ju Torskeaften, Galla 

04.03.2010 0 +   Galla 

17.03.2010     Etisk aften, Jeløy kirke onsd. Kl. 19:00 

18.03.2010 ‒ +    Foredrag av Deputert Stor Sire Morten Buan  

15.04.2010 0 40 Ve. Ju Besøk fra  Pontus Wikner, Galla 

29.04.2010 0 +   Eks OM-aften, Galla 

06.05.2010 0 Arbm. Meningsutveksling 

20.05.2010 0 Arbm. Fd 

28.05.2010     Reb. Og OF  Sommertreff. Fred. Kl.19:00 

02.09.2010 0 Arbm.   


